
 

 

 

KOMUNIKAT  O  WYBORACH 

do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice 

nr 20 Zarzecze 

w dniu 13 maja 2018 r. 
 

 

Stosownie do uchwały Rady Miasta Katowice nr L/1024/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia 

wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze na dzień 13 maja 2018 r., informuję: 

 

Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy ul. Pawła Stellera 4 -MDK Południe filia Zarzecze 
(siedziba Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze), będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów 

do Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze w dniach: 
- 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 i 12 kwietnia 2018 r. od godz. 17:00 do godz. 18:00, 

- 13 kwietnia 2018 r. w godz. od 11:00 do 12:00. 

 

W tym samym czasie i miejscu Okręgowa Komisja Wyborcza będzie również przyjmować kandydatów 

do składów obwodowych komisji wyborczych (kandydaci do tych komisji muszą być wyborcami stale 

zamieszkującymi na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących do RJP nr 20: 

zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, ani małżonkami). 

 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do 15 osobowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 przysługuje 

osobom, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, stale zamieszkują na terenie Zarzecza 

oraz figurują w rejestrze wyborców. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu, 

orzeczonym za przestępstwo umyślne. 

 

2. Zgłoszenia kandydatów do Rady JP nr 20, poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców 

Zarzecza - oraz zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, można dokonywać 

na specjalnych drukach, które są do odbioru w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów 

jej członków, a także do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Katowice (zakładka: Ogłoszenia i Aktualności/Wybory i referenda/Wybory do Rad Jednostek 

Pomocniczych). Listę poparcia (nazwiska i adresy z podpisami) należy dołączyć do zgłoszenia kandydata 

na radnego. Do zgłoszenia kandydata na radnego uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców 

na liście poparcia lub sam kandydat. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez 

organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ. Wyborca 

może poprzeć dowolną liczbę kandydatów na radnych. 

 

3. Nazwiska kandydatów do Rady JP nr 20, zostaną podane do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 

23 kwietnia 2018 r. Aby odbyły się wybory powinny zostać zgłoszone co najmniej 23 kandydatury 

na radnych. 
 

4. Wybory poprzez tajne głosowanie zostaną przeprowadzone w dniu 13 maja 2018 r. w godz. od 7:00 

do godz. 19:00 w 1 lokalu wyborczym: 

 

 

w Miejskim Domu Kultury „Południe” filia w Zarzeczu przy ul. Stellera 4 

Obwód nr 26 dla mieszkańców ulic: Azalii, Eichendorffa, Fijewskiego, Grota-Roweckiego, Jargonia, 

Jesiotra, Kamieńskiej, Kanałowej, Karasiowej, Karpiowej, Kaskady nr 77 oraz nr 85, Kobieli, Kolbergera, 

Kopaniny Lewe, Kościuszki nr parzyste od 350-końca, Kowalówki, Leszczy, Łososiowej, Makuli, 

Okoniowej, Pstrągowej, Sandacza, Sielawy, Słonecznikowej nr nieparzyste od 75-końca i nr parzyste od 76-

końca, Stellera, Swinarskiego, Szarotek, Szczupaków, Świderskiego, Tunelowej nr parzyste od 72-końca, 

Uklejowej, Uniczowskiej nr nieparzyste od 93-końca i nr parzyste 90-końca, Wędkarskiej, Węgorzy 

i Zwoźniakowej. 
 

5. Wyborca głosuje na 1 kandydata przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska 

kandydata, na którego głosuje.    

      

  

 
         Prezydent Miasta Katowice 

Katowice, dnia 14 lutego 2018 r.                  (-)  Marcin Krupa 

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/WyboryIReferenda/default.aspx?idt=434&menu=685
http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/WyboryIReferenda/default.aspx?idt=434&menu=685

